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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА У ВРШЦУ ДОБИЛА САВРЕМЕНУ ОПРЕМУ

НОВЕ РАТАРСКЕ МАШИНЕ УНАПРЕЂУЈУ НАСТАВУ
образовање и пољопривреду за
средства у износу од 2.500.000
динара, која ће, уколико пројекат
буде одобрен, искористити за
набавку воћарских машина које
недостају.
- Пољопривредна школа
Вршац ће бити заиста једно
огледно поље где ће моћи да се
види буквално свака машина.
Школа је отворена за све,

- Наша хемијска лабораторија
је пре пар година обновљена
средствима
самодоприноса
Града Вршца, имали смо
комплетну опрему, али не
толико савремену. Сада у Школи
имамо апарате који су значајни
за ученике прехрамбене струке,
али у хемијској лабораторији
могу да раде и пољопривредни
техничари око испитивања

Фото: Б.Ј.

Пољопривредна
школа
„Вршац“ je захваљујући учешћу
у пројекту „Опремање средњих
пољопривредних
школа
Србије“ добила неколико нових
прикључних ратарских машина.
Директор школе Срђан Клиска
рекао је да ће нове машине
унапредити практичну наставу
у Пољопривредној школи, али
и повећати заинтресованост
приликом
уписа
будућих
средњошколаца.
- Десетак машина је стигло
у школу, то су углавном
ратарске машине које су нам
недостајале, не толико у раду
саме школе колико су значајне
да се ученицима покаже
како оне заиста изгледају и
како функционишу. Ученици
пољопривредне
струке,
пољопривредни
техничари,
руковаоци, механичари морају
у оквиру свог образовања да
их виде. Никада не знамо са
чиме ће се касније сусрести, али
свакако не можемо да говоримо
о прикључним машинама и
уопште о машинама на папиру
или на табли. Оне просто
морају да се виде и да се током
школовања испроба њихово
функционисање и рад, истиче
Клиска.
Пољопривредна
школа
„Вршац“ конкурисала је код
Покрајинског секретаријата за

Пољопривредна школа „Вршац“ велико огледно поље: Директор
Срђан Клиска
ученици су ту, али и бивши ђаци
и ко год жели нешто да пита ту су
наши професори.
Поред прикључних машина у
Пољопривредну школу стигла је
и комплетна опрема за хемијску
лабораторију.

земљишта, плодностти, тако да
је школа апсолутно опремљена.
Пољопривредна
школа
„Вршац“ успешно је завршила
„Агрино“ пројекат који је
био везан за пластеничарску
производњу и била је један

У савременој хемијској лабораторији Пољопривредне школе
обучавају се ученици прехрамбене и пољопривредне струке
од
најбољих
партнера се може лепо живети. Један
Покрајинског секретаријата за од начина је пластеничарска
пољопривреду, водопривреду и производња где су приноси по
шумарство.
јединици производње много
- На основу тога Аутономна већи од класичне ратарске
покрајина Војводине тражила производње. Добићемо сушару,
је опет три школе које ће на неких 10 ари биће посејано
се укључити у „Агрино 2“ лековито биље и сушара ће
пројекат што конкретно значи радити као прерада. Имаћемо
узгој и прераду лековитог неколико радионица у школи,
биља. Значајан је за мале планиран је одлазак у Мађарску
пољопривредне произвођаче да се упознају њихова искуства,
којих код нас има а може се конкретно у Сегедин. Пројекат
видети да није потребно да имате ће трајати до краја ове године,
велике површине да би могли закључио је директор Клиска.
да преживите и живите на селу,
Б.Ј.
већ и са мањим површинама

СТАЊЕ УСЕВА НА ОРАНИЦАМА У ВРШАЧКОМ АТАРУ

ФЕБРУАРСКИ МРАЗ ОСТАВИО ТРАГОВЕ

Временске прилике у првој половини фебруара, када су
забележени јачи мразеви, оставиле су трагове на пшеници
и осталим озимим ратарским културама. У којој мери је мраз
узео данак показаће се у наредном периоду када ће усеви
покушати да се опораве, зависно од времена и начина узгоја,
примене адекватних и благовремених агротехничких мера.
- Код пшенице имамо последице мраза почетком фебруара
када је пшеница била без снежног покривача тако да је
мраз оштетио биљке, каже дипл. инж. ратарства Еуген Баба,
саветодавац Пољопривредне стручне службе „Агрозавод“. –
У јануару су температуре биле мало више, преко 5 степени,
па је вегетација полако кренула. Онда је температура у
фебруара пала испод нуле, у Банатском Карловцу било је
чак -15 степени. Тако да је дошло до смрзавања тих листова
који су били без снежног покривача који би их заштитио.
Очекујемо да ће се оштећени делови опоравити, вегетација
ће кренути из бочних изданака из централне биљке. Тешко је
сада рећи да ли ће и колико фебруарски мразеви утицати на
принос. Извесно је да ће бити мало смањен број биљака по
јединици површине, то је неминовност, али очекује се да ће
се 95 одсто пшенице опоравити.
У атарима Вршца, Беле Цркве, Пландишта и Ковина,
које покрива ПСС „Агрозавод“, под пшеницом је око 30.000
хектара. Баба истиче да се на пшеници не могу уочити трагови
болести, то ће се показати кад јаче крене вегетација.

Фебруарски мраз оставио траг на пшеници

- Исто је стање и са уљаном репицом, каже саветник Баба.
– Исто је смрзла, али је мало отпорнија тако да ће касније да
крене. Када је реч о примени агротехничких мера, тренутно
је то прихрана азотним ђубривима типа КАН (KAN) или АН. Од
мраза је настрадао и јечам под којим су мале површине. Доћи
ће до опоравка, али ће сигурно мало већи проценат парцела
да настрада, зависи од њиве до њиве.
Према речима Бабе, почеле су припреме за пролећну
сетву, а наставља се и примена минералних ђубрива. Зависно
од метеоролошких прилика, очекује се да овог пролећа сетва
почне крајем марта, почетком априла.
- Земљиште је суво, може да се ради, али и даље имамо
дефицит влаге у земљишту, јер је и ова зима била без снега,
већих падавина, објашњава саветодавац „Агрозавода“ и
додаје да је ове године изостала традиционална едукација
пољопривредних произвођача током зиме због примене
заштитних мера у борби против коронавируса. – Због
смањења и забране директног контакта и окупљања
већег броја људи, немогуће је организовати едукативне
скупове. Међутим, ми и даље радимо свој посао. Ту смо да
помогнемо тако да пољопривредници могу да дођу до нас,
до „Агрозавода“. Позивамо све пољопривредне произвођаче
да нам се јаве, да дођу и затраже одговор на проблем који их
мучи.
Ј.Е.

ПРИ КРАЈУ ПРВА ФАЗА УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЧИШЋЕЊЕ РАСТИЊА У УЉМИ, ВЛАЈКОВЦУ И ИЗБИШТУ
У току ове недеље очекује се завршетак
прве фаза радова на крчењу растиња, шибља
и солитарних стабала на пољопривредном
земљишту у катастарским општинама Уљма,
Влајковац и Избиште код учесника које је
тај проблем затекао на новим парцелама
након спроведеног поступка комасације
пољопривредног земљишта у наведеним
катастарским општинама .
Вредност радова је 3,5 милона динара,
а све радове на терену изводи ЈКП „Други
октобар“, док предвиђена површина за

крчење озноси око 6 хектара од укупних 17
хектара што ће бити довршено у наредној
фази. Радови се изводе на великом броју
појединачних делова парцела где су
површине за крчење мање од 500 квадратних
метара што представља веома обиман посао
који изискује ангажовање много људства и
адекватне механизације.
- Када се анализира површина која је била
у комасационом подручју од преко 15.100
хектара, а да је при том потребно искрчити
свега 17 хектара, долазимо до закључка да је

само земљиште доброг квалитета и да наши
вредни пољопривредници максимално
користе
површине
пољопривредног
земљишта. У другој фази преостало је да
се искрчи још око 11 хектара, где ће се
паралелно радити и припрема за садњу
ветрозаштитних појасева. За ову врсту
крчења није потребно извршити еколошку
компензацију, јер се не нарушава еколошко
стање природе и предела, али без обзира на
то предвиђено је и издвојено земљиште за
подизање нових ветрозаштитних појасева у

површини од око 60 хектара. Када говоримо
о Уљми, Влајковцу и Избишту, ово ће значајно
допринети како животној средини тако и
пољопривредној производњи када узмемо у
обзир и присутну еолску ерозију земљишта.
Другу фазу радова планирамо да изведемо
крајем ове године или почетком 2022. јер
ови радови могу да се изводе искључиво
када је вегетација у фази мировања, рекао
је Слободан Јованов, члан Градског већа за
пољопривреду и заштиту животне средине.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ УСВОЈИЛА ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“

ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА

Потенцијали „Вршачких планина“ и „Малог
вршачког рита“ нова будућност за Вршац:
Татјана Николић, Посланица у покрајинском
парламенту
Вршачког рита“ препознато је као једно од
карактеристичних тачака овог дела наше земље.
Као такво, захтева и посебне режиме заштите,
организације и уређења, а чије ће приоритетне

активности подразумевати:
- Заштиту постојећих вредности предела,
природних и културних добара;
- Формирање јединственог заштићеног
подручја „Предео Вршачких планина“ са
умреженим системом туристичких локација и
комплетирање садржаја за туристичке понуде;
- Отварање могућности за изградњу
нових и уређење постојећих садржаја спорта
и рекреације и нових видова различитих
специјализованих центара (нпр. Националног
центра за селекцију Банатске жуте пчеле и сл.);
Овим планом, дефинисане су смернице за
контролисано ширење грађевинских подручја и
за заштиту пољопривредног земљишта (мерама
забране и ограничене градње), очување
винограда и воћњака и њихову валоризацију као
туристичког ресурса, за стварање зона заштите
и регулације водотока и поточних долина као
и једна од новина, а то је успостављање зоне
заштите влажних станишта Малог Вршачког
рита и формирање заштитне зоне преко које
ће се оно повезати са заштићеним подручјем
Вршачких планина.
„Ми у граду Вршцу очекујемо да ће
повезивање свих постојећих, и у овом
Просторном плану уочених потенцијала
„Вршачких планина“ и „Малог вршачког рита“
представљати нову будућност за нашу средину

Фото: М. Вучановић

Фото: Б. Јосимов

Скупштина АП војводина, усвојила је на 6.
седници Просторни план подручја посебне
намене предела „Вршачке планине“ што
представља веома важан и свеобухватан
документ са свом потребном пратећом
документацијом, која је у потпуности у складу
са важећом законском регулативом. Основни
циљ овог Просторног плана је да формулише
планска решења заштите, уређења и развоја.
То је подручје чији карактер се огледа низом
изузетних природних и културних вредности
и специфичан је с тога и начин коришћења тог
простора.
„За нас као Град и наше суграђане веома je
важно да овај Просторни план у суштини није
ограничавајући већ је у потпуности усмеравајући
и развојни.Овим планом се природно и културно
наслеђе посматра као један развојни ресурс
који се штити, уређује и користи на начин који
ће допринети успостављању даљег регионалног
и локалног идентитета,те развоја нових
потенцијала нашег града. Посебно бих подсетила
на огромно богатсво овог дела флором и фауном
и различитим раритетима у овој области, која
обитавају само на овом географском подручју,
а исто је поменуто и у пратећој документацији
овог документа“, изјавила је Татјана Николић,
посланица у Скупштини АП Војводине из Вршца.
Подручје „Вршачких планина“ и „Малог

Поглед на Вршачке планине из Малог рита
али и могућности за јединствену туристичку
понуду и приоритетно развојно опредељење
Града Вршца у будућности.“ нагласила је
Татјана Николић приликом излагања плана
посланицима у Скупштини АП Војводине током
данашњег заседања.

У ОКВИРУ АКЦИЈЕ УДРУЖЕЊА “ПАРАКВАД ВШ“

НАБАВЉЕНА ДВА НОВА ПОМАГАЛА
Акција „Сакупи хумани чеп“, коју је иницирало Удружење
параплегичара и квадриплегичара „Параквад ВШ“, још
једном је оправдала своју сврху. Средствима од продаје
сакупљених пластичних чепова, набављена су два нова
помагала. Додељена су Вршчанки Снежани Влајковић и
СОШО „Јелена Варјашки“.
- Захваљујем се, у име школе, Удружењу „Параквад“
што су препознали наше потребе за децу са сметњама у
развоју и инвалидитетом, рекла је Александра Пекаровић,
директорка ШОСО „Јелена Варјашки“ и изразила уверење да
ће ова успешна сарадња са „Параквадом“ бити настављена.
Директорка је нагласила да и ученици „Јелене Варјашки“
већ дуже време успешно прикупљају пластичне чепове и
дају допринос овој хуманој акцији.
На овом лепом гесту „Параквада“ захвалио се и Марко
Батур, специјални педагог ШОСО „Јелена Варјашки“ и додао:
- Желим да се захвалим и свим грађанима који
су учествовали у акцији „Сакупи хумани чеп“. Ово
специјализовано ортопедско помагало тоалетна колица су
нам од великог значаја, јер у школи имамо децу којима је
овакво помагало неопходно. Оно ће им побољшати квалитет
живота и боравка у школи. Овакве акције и поклони су нешто
што свакако треба похвалити као пример добре праксе.

Речи захвалности свима који су допринели да се набаве
ова два помагала упутио је и Зоран Влајковић, супруг наше
суграђанке Снежане Влајковић којој је додељено једно
помагало.
Похвале су стигле из од представника Града Вршца који
подржава ову и све друге акције Удружења „Параквад ВШ“.
Маја Ристић Лажетић, чланица Градског већа задужена
за социјална питања, похвалила је овакве акције социо хуманитарног Удружења „Параквад“ и осталих вршачких
удружења, као и активности свих Вршчана да својим хуманим
делима значајно доприносе бољем и квалитетнијем животу
наших суграђана.
- Оваква помагала су од великог значаја за особе са
инвалидитетом и децу са инвалидитетом у превазилажењу
свакодневних проблема са којима се они сусрећу, нагласила
је Ристић Лажетић.
Драган Виторовић, председник „Параквада ВШ“, подсетио
је да је за ову акцију сакупљено 968 кг чепова или 435.000
чепова, захваљујући хуманости свих суграђана.
Да подсетимо, средствима акције „Сакупи хумани чеп“
до сада је набављено и уручено више од 60 различитих
помагала како за појединце особе са инвалидитетом, тако и
за установе и организације којима је то било потребно.

Још два нова помагала набављена у акцији „Сакупи
хумани чеп“
Из Удружења „Параквад ВШ“ захваљују се свим
учесницима поменуте хуманитарне акције и позивају све
остале суграђане да им се придруже Сакупљене пластичне
чепове свих врста грађани могу одложити у специјалне
контејнере који су постављени у школама, установама,
Градској кући, центру града...А, чепове могу донети и у
просторије Удружења „Параквад ВШ“, Булевар Милоша
Обилића 10.
Ј.Е.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У СРБИЈИ И ДАЉЕ ЗАБРИЊАВАЈУЋА

КОН: ВАНРЕДНО СТАЊЕ НЕМА АЛТЕРНАТИВУ,
УГРОЖЕНА ВАКЦИНАЦИЈА

Епидемиолог Предраг Кон
изјавио је да је медицински
део Кризног штаба предложио
ванредно стање и затварање
свега осим апотека, прехрамбених
радњи и бензинских пумпи. Он је
за РТС нагалсио да ванредно стање
нема алтернативу.
„Овакве мере које су биле
преко викенда нису оно што је
медицински део Кризног штаба
тражио, далеко оштрије смо
тражили, да све буде затворено
осим прехране, апотека и пумпи,
да би се схватила ситуација, не
само ради схватања већи ради тога
да се прекине ланац трансмисије“,
рекао је Кон за РТС.
Према
његовим
речима,
ванредно стање је једино решење.
„Медицински део Кризног
штаба не може ни на који начин
другачије да предлаже, сву тежину
одговорнсти мора да преузме
читаво друштво, медицински
део јасно зна да је оваква мера

економски удар, али без обзира
на то, то је мера која штити животе,
и то морамо отворено и јавно да
кажемо. Предлог је да мора да се
забране незаштићени контакти
иначе ћемо пукнути к’о звечка и
тек тада ће бити јасно шта то значи
кад пукне здравствени систем“,
нагласио је он.
Значај ванредног стања ће,
како је додао, да се схвати тек у
наредном периоду.
„Суштина је што читава Европа
то није схватила на тај начин како
је било неопходно, биће анализа,
размена мишљења, можда ће то
личити на препуцавања, али то
је неопходно, то преиспитивање,
не ради историје него знања у
будућности како се понашати у
случним ситуацијама“, наводи Кон
у јутарњем програму РТС-а.
Кон је истакао да не може група
лекара да одлучи о ванредном
стању.
„Полицијски час може да

буде непрекидан, временски
ограничен, о томе није било речи,
нити је потребно у овом тренутку,
веома значајна је одлука да ли ће
бити ванредног стања или не. Не
може група од 10 лекара, не може
та група да одлучи о ванредном
стању. Ми смо предочили шта је
неопходно, ова ситуација није
наивна“, објаснио је Кон.
Због ширења вируса, Кон
је упозорио да је угрожена и
вакцинација.
„Исти људи који су били
у црвеној зони сада раде на
вакцинацији, не можете једно и
друго, исцрпљеност је изван свих
граница, не може то више да се
толерише“, навео је Кон.
Он
је
упозорио
да
епидемиолошку ситуацију додатно
погоршава и нови сој корона
вируса који је „дошао“ и у Србију.
„Интересантно је да нећемо да
слушамо шта се догађа у другим
државама, британски сој вируса

ће се ефектније преносити. Он још
увек не доминира, али ће пораст
броја заражених показати његово
присуство“, рекао је Кон.
Коментаришући гужву на
скијалиштима у Србији, Кон
је казао да је медицински део
Кризног штаба упозоравао пред

зимски распуст на то да скијалишта
не треба да буду више од 30 одсто
попуњена.
Кон је упозорио да грађани
Србије треба да схвате да је корона
вирус смртна болест и да „није
игра“.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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КОНКУРСИ ЗА УПИС У ВОЈНЕ ШКОЛЕ: ПРИХВАТИ ИЗАЗОВ - ПРИЈАВИ СЕ!
Војна академија, Медицински факултет
Војномедицинске
академије,
Војна
гимназија и Средња стручна војна школа
од 15. фебруара званично отварају
конкурсе за упис нове генерације кадета
и ученика.
У школској 2021/2022. години Војна
академија примиће укупно 210 кадета на
студијске програме основних академских
студија 
- Копнена војска, Војно
ваздухопловство,
Војноелектронско
инжењерство, Технолошко инжењерство
материјала и заштите, Војномашинско
инжењерство,
Војносаобраћајно
инжењерство и Логистика одбране.
Медицински факултет ВМА уписаће у
најмлађу класу интегрисаних академских
студије медицине 40 кадета.
Кандидати који испуне опште и посебне
услове конкурса за Војну академију и
Медицински факултет ВМА биће упућени
на селекцију. Први део селекције
подразумева пријемни испит, који
обухвата проверу знања из математике
за кандидате за Војну академију, односно
биологије и хемије за будуће кадете
медицине.
Проверу
физичких
способности
морају проћи сви кандидати, а њој
ће приступити само они који остваре
барем минимални број бодова на
провери знања из математике,
односно биологије и хемије.
Други
део
селекције
обухвата
психолошку
и
медицинскоздравствену процену на коју се
позивају кандидати, почевши од
најбоље рангираног након првог дела
селекције, па све до попуне потребног
броја кандидата.
Војна гимназија ове године уписаће 80
ученика у први, док ће по пет ученика
из грађанства добити прилику да се
придруже војним гимназијалцима друге
и треће године.
Нова класа ученика Средње стручне

војне школе – „1300 каплара” бројаће
60 ученика на следећим смеровима:
Телекомуникације
и
информатика,
Јединице за електронска дејства,

Ваздухопловно-технички
Артиљеријско-ракетне
за противваздухопловна

смер,
јединице
дејства и

Ваздушно осматрање и јављање.
Селекција за Војну гимназију, поред
провере физичких способности и
здравствених прегледа, подразумева
и тест из математике и српског
језика, док ће њихове колеге за
Средњу стручну војну школу,
уместо српског, полагати физику.
Дипломци Војне академије и
Медицинског факултета бивају
произведени у чин потпоручника
Војске
Србије
и
добијају
одговарајућа стручна звања у
односу на смер који су завршили.
Матуранти Војне гимназије имају
обавезу да крену стопама својих
старијих колега и школују се за
академска звања, док они који
заврше Средњу стручну војну
школу, после четири године
добијају чин водника и почињу
своју професионалну војну службу.
Подједнако право конкурисања имају
оба пола, а резултати досадашњег
школовања и селекције биће пресудни
за одлуку ко добија могућност да упише
неку од војних школа. Школовање је
бесплатно, као и смештај, уџбеници и
здравствена заштита.
Уз врхунско образовање стичу се бројне
вештине, ту су могућности бављења
спортом, активности у разним секцијама,
дружење. Војни позив подразумева
стално усавршавање и напредовање у
каријери. И јединствен осећај части за
служење отаџбини и свом народу.
Зато – прихвати изазов. Пријави се!
Конкурс за упис отворен је до 31. марта,
а са детаљима се можете упознати на
следећем линку http://www.mod.gov.rs/
konkursi-za-upis-u-vojne-skole.
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У ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ ОБЕЛЕЖЕНА

АКЦИЈА „ЧИТАЈМО ГЛАСНО“
Ученици ОШ „Паја Јовановић“, са
својим наставницима, обележили
су, 1. марта, акцију „Читајмо гласно“,
коју промовише Друштво школских
библиотекара Србије. Тако су се ђаци
ове вршачке школе придружили
бројним основним школама у земљи
које су афирмисале писану реч.
- Уз топли чај и кексиће, у зборници
наше Школе, активност промовисања
акције „Читајмо гласно“, пропратили
су чланови литерарне секције,
са својим наставницама српског
језика Викторијом Гајта и Невеном
Кресоје, објашњава Весна Брковић,
директорка ОШ „Паја Јовановић“
у Вршцу. – У оквиру обележавања
ове акције библиотекарка наше
школе Романца Паску организовала
је читалачки клуб са ученицима
2/2 разреда. Циљ акције јесте

Ђаци школе „Паја Јовановић“ у акцији „Читајмо наглас“

подстицање читања, афирмисање
културе и уметности, као и промоција
књиге и културе читања.
Ученици
и
наставници
су
разговарали о читању, о томе зашто
се чита и зашто је важно да се чита
наглас.
- Протекло је 200 година откако
су Вукови певачи важне догађаје
испредали наглас уз гусле, али дух
читања наглас није застарео, а надамо
се да неће ишчезнути никада, подсећа
Брковићева. - По рођењу ослушкујемо
успаванке, касније бајке, приче чиме
се развија породично заједништво. У
тренутку кад смо и сами оспособљени
за читање, доживљавамо пуноћу
написаног. Има ли лепше мелодије од
слушања сопственог гласа?
Ј.Е.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

SERVING THE SERVANT:
КОБЕЈН, ЛЕГЕНДА КОЈА ЖИВИ

Пред поштоваоцима Нирване,
једног од највећих бендова свих
времена, и фановима Курта Кобејна,
човека који је обележио музичку
индустрију и поп културу читаве
планете, налази се књига Serving the
Servant: Кобејн, легенда која живи.
Дело Денија Голдберга, Кобејновог
менаџера и блиског пријатеља који
је све време био уз њега, упознаће
вас на јединствен начин са животом и
каријером славног музичара.
Приватни
живот,
као
и
пословни
успеси,
вансеријски
таленат, специфичан начин рада и
посвећеност музици, интригирају
фанове широм света али и сврставају
Кобејна међу непролазне уметнике
чија заоставштина наставља да живи.
Сам наслов ове биографије –
Serving the Servant – представља
омаж песми коју је Кобејн написао за
албум In Utero.
А када се упустите у читање,
открићете
све
о
Кобејновој
генијалности и амбицијама али и

пренаглашеној саосећајности, која је
неминовно водила до тешких мисли
које су га обузимале. Он је међу
реткима у историји рокенрола који су
истовремено комуницирали на више

културолошких језика, укључујући
енергију хард рока, интегритет
панка, заразну препознатљивост
хитова и инспиративну привлачност
друштвене освешћености.
Serving the Servant: Кобејн,
легенда која живи откриће вам
како се талентовани уметник
борио да успостави баланс између
амбиција и интегритета. Из првог
реда посматрао је незапамћен
успех албума Nevermind, који је од
Нирване направио најуспешнији рок
бенд на свету, а речи панк и гранџ
уздигао на ниво опште културе;
Куртово упознавање генијалне али
непредвидиве Кортни Лав, којом се и
оженио, и како је та веза критичарима
постала дежурни кривац за све;
рођење Франсес Бин Кобејн, њихове
кћерке; и коначно, Куртову јавну
борбу са зависношћу, окончану
трагичном смрћу, која је заувек
променила ток историје рока.
Нисам могла да је испустим из

ПО ИДЕЈИ МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ, РОДОЉУБ ДРАШКОВИЋ И „ВИНАРИЈА ДРАШКОВИЋ“ ИЗ ВРШЦА
РАСПИСУЈУ

КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ
О ЉУБАВИ И ВИНУ
По избору стручног жирија најлепше песме биће
објављене у збирци песама у издању „Винарије
Драшковић“, а аутори три најлепше песме награђени.
Збирка песама ће бити објављена и промовисана
поводом манифестације „Дани бербе грожђа“ у
Вршцу 2021. године.
Пропозиције:
Право учешћа имају сви пунолетни грађани
који пишу на српском језику. Сваки аутор може

учествовати на конкурсу са највише две своје песме.
Песме се достављају електронском поштом у ворд
документу на имејл:
konkurs.poezija@vinarijadraskovic.com
Подаци које је потребно доставити уз песме су:
Име и презиме аутора, имејл, адреса и бр. телефона.
Трајање конкурса: 23.02 - 30.04.2021. године
„Живот без поезије је само проза“

руку.
Сваки
љубитељ
музике желеће ову књигу. А сваки
обожавалац Нирване мора да је има.
– Џоан Џет
Serving the Servant: Кобејн, легенда
која живи значајан је подсетник на
јединствену каријеру и вансеријског
уметника. Књигу можете купити
путем сајта www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа„Вулкан“ и„Вршачка
кула“ обезбедили су поклоне за
своје читаоце. Овог пута ћемо два
љубитеља књиге који пошаљу имејл
на адресу citajmokulu@gmail.com
обрадовати књигом „Кобејн, легенда
која живи“.
У прошлом броју поклањали
смо књиге „Кратка повест свакога
ко је икад живео“ и “Савладај себе“,
освојиле су је наше читатељке Драга
Петровић, Љубица Јокић, Викторија
Остојин и Јана Петровић. Честитамо!
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ДАНИЛО КОРАЋ, МЛАДИ ВИНАР, ВЛАСНИК ПОДРУМА ВИНА „СТОЛП“ У ГУДУРИЦИ:

СВАКО ВИНО ЈЕ ПРИЧА ЗА СЕБЕ

Данило Кораћ је најмлађи винар у вршачком
виногорју, власник Подрума вина „Столп“. У
тајновити свет производње вина, мукотрпан и ни
мало лак, отиснуо се као двадесетогодишњак. Убрзо
се испоставило да је одлука била права. За своје прво
произведено вино - мускат отонел добио је пехар
на традиционалној изложби у Пољопривредној
школи „Вршац“. Само месец дана касније, уследило
је још једно признање на овдашњем Фестивалу вина
„Винофест“. Била је то награда за купажу мерло каберне. Оба такмичења пратио је стручни жири,
али и комплетна провера вина, и органолептичка и
хемијска, што потврђује висок квалитет производа
Подрума вина „Столп“. Подршку Кораћевом
младалачком ентузијазму пружили су родитељи.
Када је кренуо, Данилова жеља била је да полако,
корак по корак, без мегаломанских прохтева, једног
дана оствари свој сан - да Подрум „Столп“ постане
кутак за дружење за праве љубитеље вина.
Како сте се нашли у свету
вина?
- Прво упознавање са
винарством кренуло је у
породичној фирми која се
бавила продајом енолошких
средстава за винаре, а
апосле и из самог дружења
са произвођачима вина.
Заинтересовао сам се и ту
се родила жеља да се и сам
опробам у овом изазовном
послу. Тако сам, уз подршку
родитеља, почео да правим
вино 2010. године. Велику
помоћ пружио ми је наш
породични пријатељ, мој
ментор, Владан Николић,
врхунски енолог. Давао ми је
стручне савете, усмеравао ме
и указивао на могуће грешке
у производњи. Mного сам од
њега научио.
Када је настао Подрум
вина “Столп“?
- Подрум вина „Столп“
настао је 2010. године. Од
самог почетка винарија се
развијала као породичан
посао. Сврха овог подрума
није комерцијалне природе,
већ да би се дружили са
пријатељима, уживали у вину.
То је кутак за праве љубитеље
вина, јер вина правимо
за наше потребе, али и за
пријатеље, за наше најближе.
- Почели смо у малом

Наш Подрум је породичан
посао,
скромног
обима
производње.
Наш
циљ
тренутно
није
освајање
тржишта, да се вина Подрума
„Столп“ нађу у понуди
ресторана, кафића... Зато смо
се за сада и определили само
за винарство.
- Пробали смо и са
виноградарством. У првом
покушају
да
подигнемо
виноград, засадили смо
700 чокота. Већ прве зиме
нам је измрзло скоро пола,
60 одсто је успело, 40 није.
Поново смо посадили нове
чокоте да допунимо оно што
није успело. Велики је то и
мукотрпан посао. Нас је мало
да све то покријемо, тако да

- Да. Вина су нам награђена
на изложби вина и јаких
пића, коју традиционално
већ пар деценија, организује
Пољопривредна
школа
„Вршац“, 2011. године. Добили
смо три дипломе и златну
медаљу. У категорији белих
вина, мускат отонел награђен
је златном медаљом друго
место.
подруму у Вршцу, који нам
је уступио татин пријатељ
Драган Сладоје. Прва вина
била су мускат отонел, црни
бургундац, мерло и каберне.
- Грожђе смо откупљивали
од виноградара. Тражили смо
најквалитетнији род, јер само
од таквог грожђа може да се
направи добро и укусно вино.
Имамо дугогодишњу и лепу
сарадњу са виноградарима из
Вршца, Гудурице, Банатског
Карловца, из Јужног Баната,
али и из удаљенијих места.
Одлучили смо се да се
бавимо само производњом
вина, не и виноградарством,
јер то је преобиман посао.
смо одустали од већих засада.
Имамо један виноград где
смо посадили ретке сорте и
оно грожђе што узимамо од
виноградара који су удаљени,
како
бисмо
смањили
трошкове
транспорта
и
производњу вина учинили
економичнијом.
- Иначе, наша производња
је мануфактурна. Имамо
савремену
опрему,
али
се трудимо да направимо
спој традиције и модерних
трендова.
Која признања су вам
донела ваша прва вина?

- После непуних месец дана,
на вршачком „Винофесту“
добили смо златну медаљу за
купажу мерло - каберне, пола
- пола, којој смо дали име
„Славско вино“. Био је то мој
први пехар на неком већем
такмичењу.
- У 2011. години направили
смо и један леп траминац
који је добио златне медаље
на три такмичења: на
изложби поводом Светог
Трифуна у Пољопривредној
школи „Вршац“, затим на
„Винофесту“ и на такмичењу
винара у Алибунару.
- Своје дружење са вином
употпуњујем на највећим
винским
манифестацијама
у Београду, где сам упознао
највеће винаре у региону.
Већина њих су ми постали
саветници и подршка.
Која Вам је награда
најдража?
- Све су ми драге, јер су
потврда квалитета мојих
вина. Имам дванаест пехара
и пет медаља са разних
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чокота. Из њега добијам око
150 литара вина коме сам дао
назив „Прича из мог сокака“.
Посебно сам поносан на ово
вино!
Током
протеклих
једанаест година, правио сам
вино од доста сорти грожђа,
јер још увек истражујем,
покушавам,
испробавам...
Најомиљеније
вино
је
„Данило“, жути мускат, затим
„Равница“ мускат отонел,
„Врлина“ бели бургундац, који
је карактеристичан за овај
регион. Ништа мање драга су
ми и вина „Трепет“ траминац,
„Завичај“ совињон блан. Од
црних сорти грожђа ту су
„Тиховање“ мерло, „Истина“
каберне совињон, „Недеља“
пино ноар, „Радости моја“
прокупац, и разне купаже
црних вина.
- Све етикете за наша
вина рађене су ручно, а за
један број етикета аутори су
вршачки сликар Зоран М.
такмичења. Некако ми је
најдража медаља коју сам
добио на фестивалу у Чешкој,
2014.
године.
Вршачки
винари слали су тада вина
на оцењивање и ја сам
добио сребрну медаљу за
вино мускат жути, које сам
направио 2013. Поносан сам
и на пехаре које сам добио
на вршачком „Винофесту“.
Највише се, уствари, памте
прва признања - златне
медаље за мускат отонел у
Пољопривредној школи и
за купажу мерло - каберне
на „Винофесту“. Била је
јака конкуренција на оба
такмичења. Када сам видео
да сам добио награде, био
сам у шоку. Наравно, био сам
срећан, јер нисам очекивао
да ће моја прва вина бити
награђена.
Како је Подрум добио
име „Столп“?
- Назив наше винарије
није као што је уобичајено
по породичном имену, већ
по појму који у себи садржи
трпљење и задовољство.
Рођен сам 24. децембра, на
дан Светог Данила Столпника.
Столп је стуб на коме се овај
светац молио и подвизавао.
Јер, то је, уствари, право

винарство,
прегалачки
рад, трпљење и уживање у
постигнутим резултатима.
Која
све
вина
производите?
- Свако вино је прича за
себе. Сва моја вина имају

своје име, а не само ознаку
сорте грожђа. Вино је много
шира прича него што је
назив сорте. Кажу да вино
настаје у винограду, јер се од
однегованог грожђа добија
добро вино. Рекао сам већ да
нисам виноградар, имам само
мали виноград од око триста

Туркан и архитекта Наташа
Кораћ.
Како
данас
гледате
на почетак Ваше винске
приче?
- Било је тешко у
почетку. Имао сам двадесет
година. Без неког знања о
производњи вина. Морао
сам да учим слово по слово

винске азбуке, од муљања,
пресовања, до претакања и
свега осталог да би се дошло
до финалног производа. Дуг
је и захтеван тај процес.
- Данас је другачије. За

77

протеклих једанаест година
стекло се и знање и искуство.
За добро вино једнако су
важни квалитетно грожђе
и технологија производног
процеса.
- Из малог вршачког
подрума на почетку, сада смо
у Гудурици. Купили смо једну
стару швапску кућу, 2018.
године. Преуредили смо
стари вински подрум који
је у склопу куће. Полако се
селимо тамо.

Тежимо
да
будемо
јединствени,
да
нам
понуда буде специфична,
од етно амбијента, старих
кулинарских специјалитета и
рецепата, до квалитета наших
вина. Крајњи циљ је повећање
производње и продаја вина
кроз дегустацију. Ето, то ми је
жеља!
Реците нам нешто о
себи. Како памтите своје
детињство?
- Рођен сам 24. децембра

Имате ли неки свој сан
везано за винарство и
Подрум „Столп“?
- Винарство ми је хоби.
Већ дванаест година радим
у Пољопривредној апотеци
коју су отворили моји
родитељи. Желео бих да наш
скроман Подрум вина једног
дана прерасте у винарију
и да се посветим само
производњи вина. Да нам то
буде породичан посао. Сада
смо још увек на почетку ове
моје винске приче, али важно
је да смо кренули тим путем.
Вино је божанско пиће.
Треба у њему уживати, свако
је посебна филозофија. Желео
бих да што више научимо о
тој винској причи, да људи
долазе у моју винарију, да их
угостим, да се друже, уживају
у сваком гутљају овог пића
богова.

1989. године у Вршцу. Мама
ми се зове Неда, а тата
Душко. Тата је дипломирани
економиста, а мама је била
трговац. Завршио сам ОШ
„Олга Петров Радишић“, а
после тога Пољопривредну
школу
„Вршац“,
смер
пољопривредни техничар.
Када сам завршио средњу
школу, почео сам да радим
у
породичној
фирми,
Пољопривредној апотеци.
- Волим спорт. Тренирао
сам теквондо седам година.
Сада кадгод могу пратим
спортске догађаје. Мало је
слободног времена, посебно
када крене сезона, и рад у
пољопривредној апотеци, и
винарство. Али, задовољан
сам! Уживам и трудим се да
остварим свој сан!
Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ЦЕЛА МАЂАРСКА ПЕЧЕ КОЛАЧЕ ЗА РАДНИКЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ

СЛАТКА ПОМОЋ У ПАНДЕМИЈСКО ДОБА

Мађари ових дана пеку колаче
за раднике хитне помоћи који се
носе са новим порастом случајева
ковид-19, а након што је жена која
је основала групу за онлајн кување
питала пријатељицу како може да
помогне.
„Пре него што сам успела да
завршим, рекла је: ‘Ох, волели
бисмо неке колаче’“, рекла је Естер
Хармат, преносећи разговор којим
је започео „свенародни покрет”, а
пренео је Ројтерс.
„Они често одрађују смене под
пуном заштитном опремом и тешко
могу да седну да једу на нормалан
начин, али колачи су нешто што
могу да понесу са собом”, додала је
она.
Иницијатива је рођена у скромној
кухињи у граду Сентандреји.
„То није сјајна и савршена кухиња
и ја често кувам тако што ми је син
на леђима”, рекла је Харматова, док
је њен син жељно гледао како меси
тесто за кифлице са сиром.
Њена Фејсбук група „Моја
карантинска кухиња” сада има
8.000 чланова који размењују идеје
и рецепте, а који нису ограничени
само на печење.
„Било је невероватно лепих
прича”, рекла је Харматова, док је
припремала ролнице са циметом за
раднике хитне помоћи.
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ
ПОЛИХИСТОР
Врло учен човек * Полихистор
на грчком означава човека који
много зна, који је врло учен. Израз се
односио на античке писце који су у
своја дела уносили многа различита
знања и податке, често без неког
посебног енциклопедијског плана,
ради задовољавања радозналости.
Ова ознака превасходно се односи на
прозне писце, историчаре и реторе.

Стојан Новаковић, један од
последњих српских полихистора
Но, сем значаја који имају као извори,
антички полихистори створили су
модел ученог, али занимљивог прозног
приповедања, који је много утицао на
европски есеј у доба просветитељства,
па и на целокупну европску
историографију.

ИСТРАЖИВАЊЕ ПОКАЗАЛО:

НЕ СКИДАЈТЕ МАСКУ, ОНА НАЈМАЊЕ ОМЕТА КОМУНИКАЦИЈУ

Најновије истраживање показало
је да хируршка маска најмање омета
препознавање говора, односно кроз њу се
глас најбоље чује.
То је изјавио истраживач Одељења за
неуролошку хирургију на Медицинском
факултету Фајнберг из Чикага Џавад Фарес,
преноси Си-Ен-Ен.
Истраживање је рађено након што је
примећено да се особе које носе маске
слабије разумеју, односно њихов говор је
теже разумљив, а до резултата се дошло
испитивањем четири врсте маске - две
платнене, хируршке и Н 95. Дупле маске
нису разматране, преноси Танјуг.
Један од аутора студије, професор

НОВА МИС НЕМАЧКЕ

психолошких и наука о мозгу на
Универзитету у Пенсилванији Џозеф
Тоскано рекао је да је као инспирација
за истраживање послужила једна ранија
студија о томе како различите маске утичу
на говор.
Посебан проблем представља и то што
су маске онемогућавале комунилацију
особама са оштећеним слухом, које читају
с усана.
Иначе, Центар за контролу и превенцију
болести предлаже да наставници и
неговатељи носе прозирне маске или
платнене маске са прозирним пластичним
панелом приликом интеракције са малом
децом која уче да читају, ученицима

који уче нове језике или особама са
оштећењем слуха или сметњама, а
најновија студија показала је да постоји и
опција са хируршким маскама, будући да
се показало да је разумљивост боља.
Такође, требало би свима који имају
проблем са комуникацијом са члановима
породице препоручити хируршке маске.
Експерти упозоравају и да шта год да
радимо не треба да скидамо маску.
„Наша студија сугерише да забринутост
због говорне комуникације сама по себи не
представља нужан разлог да се маска не
носи у свакодневним ситуацијама”, рекао
је Тоскано.
Извор: Политика

33-ГОДИШЊА МАЈКА ДВОЈЕ ДЕЦЕ
Ања Каленбах, 33-годишња мајка двоје
деце, постала је нова Мис Немачке након
победе на обновљеном такмичењу за које
организатори кажу да је усредсређено на
уверења и личности жена, а не на њихов
изглед.
Обучена
у
црне
панталоне,
Каленбахова, која је претходно била
мисица покрајине Тирингије, превагнула је
над кандидаткињама из 15 других немачких
држава у финалу такмичења „Оснаживање
аутентичних жена”, емитованог синоћ
преко Јутјуба, преноси Ројтерс.
Суочени с критикама да су таква
такмичења сексистичка, превазиђена и
да појачавају мизогинистичке ставове,
други организатори, укључујући Мис САД,
такође су одустали од такмичења као што је
такмичење у купаћим костимима.
Организаторка Мис Немачке рекла је да
жене старости између 18 и 39 година треба
да покажу да „имају јасан циљ на уму и да су
посвећене бољем сутра”.
Међу кандидаткињама је била и жена
која се бори против идеала „мршаво
је лепо”, друга је усредсређена на
информисање јавности о лошим странама
верских секти, а трећа је активисткиња која
се бори против разлика у платама међу
половима.
Извор: Политика
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПРЕДСТАВЉА НОВУ ПОСТАВКУ ГАЛЕРИЈЕ У ИЗЛОГУ

АКВАРЕЛИ
АЛЕКСАНДРА
БОГДАНОВИЋА

У оквиру КЦ-овог пројекта Галерија
у излогу, од понедељка 1. марта, може
се погледати нова поставка. У питању
су акварели Александра Богдановића.
Поставка ће бити доступна до 12.
марта, у излогу Дома војске у Руском
парку.
Александар Саша Богдановић
рођен је 1947. године у Вршцу. Вишу
педагошку школу – ликовни одсек
у Београду завршио је 1968. године
у класи проф. Анте Аврамовића.
Од 1968. године ради као графички
дизајнер у Горњем Милановцу у фирми
„Типопластика“, затим у Бањалуци у
„Инцелу“, у Вршцу у фирмама „Банат“ и
„Уча“. У УЛУВ је примљен 1996. године
и од тада редовно излаже. Учесник
ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (106)
Власник компјутера желећи да
га побољша, да га натера да боље
и паметније обрађује податке и да
даје боље оргиналне резултате може
појачавати улазну струју, смањивати је,
ударати раунар, плакати над њим а једино
што може је да га упропасти.
Али људски ум, чији га власник
подвргава гладовању, умору, самонасиљу,
притисцима свих врста, емоционалним
адреналним
бомбардовањем
често
добија неки нови, такозвани креативни
резултат из искуства вере, уметности,
науке или сопствене акције за спасавање
свог убогог живота.
Пасторални чак рајски приказ животне
оазе ретке земље утопије, коју је Паја
сакрио у некадашњем Вршцу, приказује
живот и рад људи без притиска од

је многобројних колонија у земљи
и иностранству: Италија, Мађарска,
Бугарска. Оснивач је колоније „Трагом
Паје Јовановића“ у Вршцу. Радови
му се налазе у многим приватним
збиркама у Канади, САД, Холандији,
Италији, Румунији, Немачкој, као и
у музејима у земљи и иностранству:
Музеју акварела у Бугарској у
Трговишту, Градском музеју Вршац,
Музеју Војводине у Новом Саду,
Музеју у Будимпешти.
У Галерији у излогу биће изложен
само делић његовог опуса, неколико
изврсних акварела из његове
последње продукције.
Т.С.
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ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ РАДА ШКОЛЕ ЦРТАЊА И СЛИКАЊА
АКАДЕМСКОГ СЛИКАРА ЂУРЕ ПАВКОВА

ИЗЛОЖБА
ПОЛАЗНИКА ЗА
ЈУБИЛЕЈ

У жељи да своје знање пренесе
младим
генерацијама,
вршачки
академски сликар Ђура Павков
покренуо је Школу цртања и сликања
пре двадесет година. Прве вештине
и тајне ове лепе уметности научиле
су бројне генерације талентованих
вршачких малишана, али и омладинаца,
будућих студената који су се
припремали за упис на академију. Неки
од полазника сликарске школе проф.
Ђуре Павкова определили су се за
сликарство и њему блиске професије.
- Историјски гледано, кроз ову
школу прошло је више од седамдесет
ученика који су данас успешни
дизајнери, професори ликовне културе
и самостални уметници, задовољно
каже проф. Павков. - Тренутно је на
четвртој години Академије уметности
у Новом Саду Ивана Јеремић, а од
завршених студената издвојио бих
Милоша Калишког, Даницу Ступар и
Аделу Павков са завршеним мастер
студијама.
Према речима Павкова, Школа је све
време радила у Атељеу овог вршачког
уметника, а наставни програм је
прилагођен полазницима и њиховом
узрасту.
- Школа има основни курс цртања
и припреме за академију, а нагласак
је на академском цртежу и начину
преношења дугогодишњег искуства,
наглашава Павков.
Две деценије успешног рада
Школе цртања и сликања биће

„Вршачка кула“,
аутор Миа Валтнер
обележено занимљивом изложбом
средином марта, у Клубу ликовних
уметника Вршца „Паја Јовановић“. Биће
представљени радови полазника.
- Овогодишњи полазници су Миа
Валтнер, Дуња Молнар, Клара Олујић
из нижих разреда основне школе, а
у старијој категорији Маша Власов,
Јелена Остојић, Сташа Петровић и
Светислав Николајев, каже саговорник
„Куле“ и додаје да ће део поставке бити
и радови бивших полазника, како би се
достојно обележио значајан јубилеј од
две деценије.
Ј.Е.

ПАЈИН ТРИПТИХОН ЗЕМЉА ЉУДИ

стране других или самонасиља, пресије
социјалних и верских догми, људе у
кавезу сопственог живљења.
Постоје даровити људи, срећни
добитници менталних привилегија, који,
чини се без напора, освајају и наплаћују
своје место и успех у друштву. Постоји
много више оних који свој успех дугују
прастаром рецепту, самонасиљу као делу
обреда којем се подвргавају да натерају
сопствени ум да им да решење, код за
отварање непролазних замки друштвене
отимачине. Чини се да су и деца
предуго била подвргавана насиљу као
најделотворнијим методама креативног
усмеравања.
Наравно то је ступидан ћорсокак и

педагогије и живота из кога гост уму
узурпира и малтретира тај исти ум.
А одувек је био присутан и безболни
начин
самопобољшања,
бољег
стартовања ума, подизање лењог ума из
лера у пун гас уметничким искуством.
У најдужем делу наше историје
уметничка дела која памте и исијавају
уметничка искуства трошила су се као и
људи сами.
Тек данас је свет место нагомиланих
уметничких алата, протеза, активатора
духа на изволте, бесплатних, а људи
никад нису били немоћнији, пасивнији,
послушнији.
Људски ум је направа која је
еволурирала у једном разумнијем

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada
centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih
instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju

окружењу у коме проблеми могу бити
препознати погледом, или оним што се и
докле чује или огласи.
Одједном у много већем свету наше
разумевање, наш интелект, ма колико
би био у праву, препаметан и јуродив
са сјајним закључцима, тим знањима
не може веслати, спасавати мали чамац
свог живота на све узбурканијем и већем
глобалном океану.
Пакао демонске логике планетарне
заједнице неповратно је превазишло
потенцијале људског ума који само
погледом на Триптихон наших сећања
може поново препознати своју меру.

Т. Сухецки

АГЕНЦИЈА
МАГИБАШТА 013 ВРШАЦ
Уређење, одржавање зеленила и зграда
врши услуге фирмама и приватним
лицима.
Опремљени смо машинама за одржавање
зеленила.

Тел. 060/0806872
013/806-872
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
На продају кућа на спрат- легализована,
са свом инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел.
064/280-5881
Лепа породична кућа на доброј локацији,
стамбени простор 100м², двориште са летњом
кухињом и шупом, велика ограђена башта. Тел.
063/130-3001
Продајем двособан стан у строгом центру
града. Тел. 069/3545058
Продајем кућу у Првомајској 46, Вршац, на
плацу од 12 ари. Тел. 834-128
Продајем кућу у Павлишу, три велике собе,
трпезарија, ходник, купатило, мала соба, гаража,
шупа, башта, чврста градња. Тел. 063/877-0604.
На продају спратна кућа 240 м²са сутереном
и 3 ари плаца, одмах усељива у Карпатској у
Вршцу. Цена 63.000 €Тел.060/083-9339
Продајем кућу у изградњи сива фаза на
Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058
Продајем двособан комфоран стан од 66
м² на 4. спрату на Омладинском тргу бр. 15. Тел.
063/851-2
Нова спратна кућа у Вршцу са две одвојене
целине 2 х70 м²код Хемограда са великим
плацем. Тел 060/491-1005
Продајем локал од 23м2 са подрумом од
16,6о м2 и таваном од 23,15 м2 у Стеријиној 53 а,
у Вршцу. Тел. 060/094-0333.
Продајем кућу у Влајковцу улица
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.
Продајем кућу у Иланџи са нус просторијама
и плацем. Тел. 063/181-5504.
Продајем кућу у Горанској улици на лепом
месту или мењам за одговарајућу кућу. Тел.
064/375-91459
На продају кућа ул. Сремска 5, има 4 собе,
кухиња, купатило, шпајз, предсобље, оставу
5х5м, ајнфорт и двориште. Близу је две школе и
три маркета. Тел. 064/226-2910.
Кућа центру Иланџе старија кућа на продају.
Цена договор. Тел. 063/744-0598 и 013/836-340.и,
у центру ул. Светозара Марковића на продају,
цена повољна. Тел. 063/744-0598
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел. 062/329812.
За
продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел. 013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска Вршац.
Тел.060/414-1266
Повољно продајем кућу у Банатској
Суботици са легализованим помоћним
објектима (штала, свињци, летња кујна, амбар на
пола ланца земље) и 0,5 ха земље. Тел. 060 30 80
333.
Купујем кућу чврсте, новије градње,
предност шири центар, брег приступачан
прилаз. Тел. 064/879-5697
Купујем већи конфоран стан са лифтом,
новије градње, предност центар. Тел. 064/8795697

Број
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Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ², једнособан
46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у Горанској улици на лепом
месту код„Виле брег“ или мењам за одговарајућу.
Тел. 064/375-9459
Продајем четворособни стан 71м², ул
Војводе Книћанина 70. Тел. 064/2582696 и 807585
На продају викендица у Думбрави 112
м²(сутерен плус приземље) на плацу од 5517 м².
Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу, Његошева улица,
укупна квадратура 420 , стамбена 175. Цена
36.000 евра. Тел. 065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200 м2, са
плацем од 30 ари. Укњижено. Цена по договору.
Тел: 063/425-334
На продају хектар земље потез Јарак поред
обилазнице за Павлиш. Тел: 064/512-8473,
063/559-577.
На продају викендица на Маргитском путу
са помоћним просторијама, њивом и воћњаком.
Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем двособан стан са гаражом. Цена по
договору. Тел. 064/2392587
Продајем плац 6.5 ари, са кућом, гаражом,
130 м². Борачка 4/3. Тел. 063/575980
Купујем кућу чврсте градње у Павлишу са
баштом до 13.000€. Тел. 064/9548698
Продаје се кућа од 110 м² на плацу 440 м².
Вршац, Светозара Милетића 82
Продајем двособан стан са гаражом. Цена по
договору. Тел. 064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м², са
плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425334
Стан за продају од 42м², центар, приземље.
Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације од 500 м²
до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Продајем плац 5 км од центра Вршца, КозлукМајдан, десна страна, виноградарска кућица,
градски водовод. Тел. 060/7401, 013/401210 и
060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу, површина
46,54 м², асфалт, струја, плин. Погодно за
магацине, уз асфалт.Тел. 061/1530800
Продајем двособан стан 64 м² на Војничком
тргу. Хитно. Тел. 064/2355436
Купујем кућу (приземну) чврсте новије
градње. Тел. 062/1870271 или 832-809
Продајем плац на потезу Широко било 2300
м², пола плаца под шумом, на плацу темељи.
Погодан за пчеларе Тел. 065/3454538
Продајем плац у Сочици, на одличној
локацији, и продајем агрегат за струју 1,5 кw. Тел.
065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом и са
двориштем. Тел. 063/482418 и 064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан за
пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15, Гудуричко
насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу од 20 ари.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774
Мењам плац у ширем центру града за
мањи стан, има комплетну инфраструктуру. Тел.
063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки 32 Вршац,
може и замена за стан. Тел. 061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари у
грађевинској зони, ул Кордунска 88, асфалт до
плаца. Информације у Воводе Степе Степановића
3/8, Крнетић. Тел. 065/9912133
Продајем 60 ари на вршачком брегу, потез
„Павлишко брдо“. Тел. 013/401-210, 060/7410210
и 060/1671519.
Продајем плац у Војводинцима поред
Kараша идеално за пчеларе или викендаше. Тел.
063/8326918.
На продају кућа у Великом Средишту са
локалом и подрумом, у центру села. Тел: 060/35
- 23 – 540
Мењам двособан стан У Нишу (спрат куће) за
сличан у Вршцу. Тел. 064/1850079 и 061/6637650.
Продајем викендицу на ковиначком путу
код раскрснице Кајтасово, 50 м према Ковину .
Тел. 065/9912133
Спратна кућа на продају у Вршцу, ул Милоша
Црњанског 15. Повољно. Тел. 063/1214367
Кућа на продају, друга зона Вршац, усељива,
две стамбене јединице под истим кровом. Укупна
квадратура 420, стамбена 175. Тел. 0655768208
Купујем пластеник средње величине. Тел.

самице, брачни пар без деце. Тел.
063/8103228
Издаје се намештен стан у кући
ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел.
063/8860704.
Потребан једнособан стан у згради за
издавање. Тел. 062/403127
Потребан
намештен
или
полунамештен једнособан стан у згради.
Тел. 063/8069409
Издајем кућу комплетно намештену са
мус просторијама. Тел. 063/8829782.

РАЗНО
ОСБ
плоче
за
подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062437-236
На продају храстова бурад за ракију,
вино 60л и 80л очувана, регал трокрилни,
косачица бензин Томосова. Цена по
договору. Тел. 066/411496.
Продајем виноград 500 метара од
раскрснице за Мало Седиште 100 метара
од главног пута, габарита 100 х 20 мтара.
Тел. 063/7306041
Радила бих кућне послове и чувала
децу. Дајем часове енглеског језика
основцима и продајем гардеробу мањих
величина. Тел: 069/62-66-99.
На продају ловачки карабин 30-06 са
оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е калибар

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
064/4856810 и 064/5315176
На продају саднице лешника, смокве,
вишње, брескве. Тел. 837-631 и 061/3004439
Продајем
плац
на
Белуци,
у
Павлишу,површине 16,36А. Цена по договору.
Тел. 066/8811062
Плац на продају близу центра града. Тел.
063/8310629
Продајем трособан стан 70 м² са великим
двориштем. Тел. 061/6509999.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издаје се гарсоњера у центру града,
одвојен плин, струја. Тел. 064/2960285
Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца,
Стевана Немање 14. Хитно и повољно. Тел.
064/1513853
Радионица за издавање, добра
локација. Тел. 064/1979069
Издајем намештен једнособан стан
у приземљу нове зграде у Мирјеву,
последња станица аутобуса 27. Тел. 064/
2599960
Брачни пар тражи једнособан
намештен или малу кућицу за педесетак
евра или кућу за чување. Тел. 061/8139998
Издајем намештен дворишни стан у
ул. Хероја Пинкија за запослене самце,

12, ловачка пушка хамерлес-застава
калибар 16, тел: 013/836-584, 064/27-17088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем оригинал Вилерове гоблене
и трпезаријске хеклане столњаке. Тел:
064/46-95-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60
и 60Х65цм. Машину за прање судова,
половну. Тел: 013/833-524.
Продајем лустере, већу плафоњеру,
столице на расклапање, колица за пијацу,
комплет кухињу 4м дужине, кацигу,
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац
бицикл. Тел. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац.
Гвоздени зидни старински чивилук, два
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095
Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз
дозволу. Тел. 064/3858314
Продајем писаћи сто са три фиоке
(прављен) и два нова кауча.Тел.
0645/9174777
Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је
за лица која имају проблема са куковима,
монитор за компјутер, телевизор,
хармонику(малу) за мањи узраст. Тел.
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060/0833293.
Продајем кокошке расе италијанке,
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада.
Тел. 064/4902239.
Продајем кауч на развлачење у
добром стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица, сто је са
стакленом плочом вреди видети. Тел.
064/4902239
Два дечја креветца са мадрацима на
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270
Продајем јаја јапанске препелице ком.,
већа количина договор. Тел 060/3000704
Продајем стаклени балон 50л,
пластичну бурад за ракију 50 л, половну
зимску и летњу гардеробу, саксијско
јапанско дрво. Повољно. Тел.013/2105429
Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
Поклањам трпезаријску витрину и
један кауч на спуштање. Тел. 013/2105429
На продају ланац и по земље вечито,
вршачки атар потез Јабучко поље.
Тел.064/9541284и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије 120
л, превртач са новом фуруном од 3 мм лим
и дном од 3 мм. Продајем кауч као нов,
велики, на клик- клак. Тел. 065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил,
нови повољно, светларник 1,40х2,50 м,
балконска врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор
са ролетном 1,60х1,20 м, канте за маст
разне велилчине. Тел. 064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4
м висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају,
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар са
круном купујем (чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске
галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Припрема
из
математике
за
Електротехнички факултет Нови СадЗрењанин. Тел. 013/2839461
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон и
прслук за ловце и риболовце, чизме бр 42
нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“ нови.
Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд радио
плејер нов, ручни миксер са посудом,
саморезница, тостер, грил, ел. роштиљ.
Тел. 064/3906276
Продајем веш машину Беко мало
коришћена, електрични шпорет, полован,
фрижидер мањи, две нове плинске пећи
Алфа, две пећи на дрва нове, трпезаријски
сто и 6 столица. Тел 064/3806276
На
продају
две
електричне
плафоњерке грејалице, 80w, руска
производња „Инлајн“ Тел. 065/3355343
Продајем половни фрижидер, рерна
са две рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461
Њива
поред
асфалта
ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска
врата са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем плинску пећ велика (6),
повољна за сале и продавнице, исправна
и мало коришћена. Тел. 061/1125698
Продајем четворокрилни и двокрилни
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића
57. Тел. 013/834-061
Продајем 4 краве и два телета у Малом
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933
Продаје се собни регал, трпезаријске
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини
машина за прање судова (4 комплета) Тел.

069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом саду
и Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше по
могућству стари тип . Тел. 833-524 и
064/4695175
Продајем гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки пут.
Тел. 063/7375149
Продајем нове некоришћене полице
за кућну библиотеку. Тел. 064/4124994
Обављам посао уношења и слагања
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и
063/8961606
Радим послове сређивања куће и
пословних просторија. Тел. 063/1842709
Продајем француски лежај од еко
коже, нов. Тел. 063/1121270
Комплет судова од
росфраја 16
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци
за снег некоришћени више врста. Тел.
063/1077271
Купујем
исправну,
мању
камп
прикколицу. Тел.
013/401210 и
060/1671519
Продајем нову туш каду 80х80 цм
некоришћена, трпезаријски
сто на
расклапање, електрични шпорет нов
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел.
064/4695175 и 833-524
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум и
бушени бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају све
исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем плинске пећи и плинске
бојлере, неисправне због делова. Тел.
063/482418 и 013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања или
гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом и
чеоном бушилицом – мотор трофазни.
Тел. 063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима,
антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter therapy
air пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532
Продајем одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12
кс нов. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за
клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем круњач прекрупач Лифам,
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308331
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.0638420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/8420246
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних ствари.
Тел. 064/4124994
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и
трактор Р-64. Тел. 065/2579100
Спремам станове, куће и пословне
простореије. Тел. 063/1842709
Купујем пластеник мање површине до
60 м². Тел. 066/411496
Продајем нове очуване полице за
кућну варијанту. Копус иверица-сонома
храст. Тел. 064/4124994 и 063/8961606
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/2839461
На продају лежећи масажер, масажер
за стопала и масажер за врат. Тел.
061/6806244.
Продајем термо пећ, пинску пећ,
грејалицу на струју, машине за шивење
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија
дубока колица и носиљку за бебе. Тел.
013/830753
Продајем два прозора 120х140, врата,

регал, гарнитуру кожну, кристални лустер
2 ком. сто и 4 столице. Тел. 834-586.
На продају вертикални замрзивач,
усисивач Кирби, хаварисану 128, трофазне
електромоторе. Тел. 064/2355436
Потребна жена за рад и помоћ у
кући, доћи лично у Пекару Дукат , улица
Гаврила Принципа 35.
Ситуирана породица са препорукама
и великим искуством жели да обавља
дужност гледања и чувања старије особе
у замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 064/4822535.
Продајем два кревета за 7000 дин. Тел
064/1516798.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са 5
кугли, дводелну судоперу, мали прозор
60х60 цм са стаклом и шалоном. Тел.
061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруе и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
Продајем орахове трупце. Тел.
060/1671519 и 013/401210.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 0638829782
Желим да чувам старије особе у
замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 061/8139998.
На продају тв „Самсунг“ керан 37 цм.
Тел. 063/8961606 и 064/4124994.
Вршим услужно култивирање башта
и одвожење биљних остатака. Тел.
060/0806872 и 013/806-872
Озбиљан мушкарац жели да упозна
озбиљну жену из Вршца за везу или брак
до 40 година.Тел. 061/6832086.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837-631
и 064/2805862
Вршим услуге педикира (сређивање
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388

Продајем 2о ари и 69 м² у Месићу,
потез Думбрава. Тел. 013/2105496 и
0637873100.
Продајем њиву код Гребенца, поред
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/8326918
18-то недељнљ коке носиље, товне
пачиће, гушчиће, једнодневне товне
пилиће, једнодневне женске пилиће
(носиље), домаће једнодневне пилиће.
Тел. 064/4256130
Продајем тракторску прискалицу
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач
минералног ђубрива. Тел. 065/2579100.
Шишање и бријање на кућној адреси,
стари, непокретни. Тел. 062/408880.

АУТОМОБИЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

.
Продајем Опел Вектру А у исправном
стању, нерегистрован, мотор добар. Тел.
064/1432911
На продају ауто марке Фиат
Чиквеченто 900м³, регистрован до
маја 2021. године, 2003. годиште. Тел.
066/8013286
Мазда
626
у
возном
стању,
нерегистрована.Тел. 064/5125724
На продају хитно и повољно лака ауто
пиколица АТП 460 гаражирана и очувана,
под ребрасти лим ојачана конструкција.
Тел. 064/6585499
Продајем
ауто
приколицу,
квалитетну (амортизери – федери гибњеви) нерегистрована. Повољно. Тел.
061/1530800
Продајем гаражу за кола у центру
Пландишта. Тел. 063/8829782
На продају ауто приколица од
поцинкованог лима, цистерну са пумпом
4.500 лит. Тел. 063/1867385
Продајем Сузуки Марути, 1997.
годиште, регистрован до августа 2021.Тел.
060/0345801

6.марта се навршило 45 година од када више није са
нама наш вољени

ЖИВОЈИН МИЉКОВ
1924-1976

Твоја супруга Душанка и син Стеван
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 100.
29. МАРТ 1983.

ПОСЛОВНА ЗГРАДА – ПРОПАЛА
НАДА?
Да ли ће житељи Малог Жама бити и даље обмањивани
и дефинитивно - обманути? Или ће се сви они који су давали
обећања (нарочито око закуске пре четири године) сетити
својих великодушних речи?

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (255)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

10. СТАНОВНИШТВО
Да ли ће се и даље сеоским срединама давати, од мандата до
мандата, само повремена, изнуђена - подршка? И ништа више
од тога. У међувремену, људи губе поверење, препуштају се
тaворењу.
Јер, житељи Малог Жама су, рецимо, пре четири године
свим срцем пригрлили идеју да се у селу подигне пословна
зграда са амбулантом, продавницом, канцеларијама, месном
канцеларијом, салом за друштвене скупове, двораном Дома
културе... У том заједничком подухвату требало је да учествују
Месна заједница (самодоприносом), Медицински центар (ових
дана јавио да дефинитивно одустаје, јер нема пара) ООУР
„Победа“, „Панонија“, „Прометова Прехрана“ орган управе СО.
Сачињен је самоуправни споразум, али извештаја (изузев
усмених обећања) још нема.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 100. 29. МАРТ
1983

ЗАХВАЉУЈУЋИ ЧИТАОЦИМА
Вреднован и као добар, и као лош, хваљен, куђен или равнодушно
„третиран“, овај лист, може се рећи, опстао захваљујући у великој
мери читаоцима сарадницима. Желели смо да у 100. броју објавимо
сва њихова имена, али смо из „техничких разлога„ одустали. Тај би
текст био изузетно дуг... Јер са само двоје запослених и са најужим
кругом вредних, талентованих хонорарних сарадника (иначе

незапослених младих људи) „Вршачка кула“ једноставно не би
издржала осам година излажења, сада у тиражу од 6.500 примерака.
Тим пре што, и поред истинског настојања свог Издавачког савета,
још увек није успела да повећа професионални састав на четири
новинара. Без њих, наравно, не може ни једна редакција, будући
да читаоци – уз сво залагање – не стижу да кадровски изведу и
излажење овог листа два пута месечно. Што је давнашња жеља и
потреба.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Како је потребно знати више језика тамо где толике
народности живе, изложићемо овде преглед и о томе, како
је који језик распрострт: Мађара - мађарски: 96 м, 114 ж;
немачки 286 м, 287 ж; словачки 2 м, 2 ж; романски 22 м, 8 ж;
рушњачки м -, ж -; српски 57 м, 64 ж; цигански м -,ж -; стране
језике м -, ж -. Немаца - мађарски: 579 м, 525 ж; немачки 4674
м, 4773 ж; словачки 3 м, 4 ж; романски 311 м, 174 ж; рушњачки
м -, ж 1; српски 496 м, 783 ж; цигански м 1, ж -; стране језике м -,
ж -. Словака - мађарски: 17 м, 2 ж; немачки 17 м, 9 ж; словачки
3 м, 3 ж; романски 5 м, 5 ж; рушњачки м -, ж -; српски - м, 64 -;
цигански м -, ж-; стране језике м -, ж -. Романа - мађарски само:
36 м, 15 ж; немачки 40 м, 17 ж; словачки - м -, ж -; романски само
43 м, 36 ж; рушњачки м -, ж -; српски 52 м, 13 ж; цигански м -, ж
1; стране језике м -, ж -. Рушњака - мађарски: 4 м, 1 ж; немачки
1 м, 5 ж; словачки 1 м, 1 ж; романски 6 м, ж -; рушњачки само м
5, ж 12; српски 14 м, 12 ж; цигански м -, ж -; стране језике м -, ж -.
Србаља - мађарски: 158 м, 98 ж; немачки
517 м, 597 ж; словачки 1 м, ж -; романски
231 м, 192 ж; рушњачки само 1 м, 3 ж;
српски само 2655 м, 2240 ж; цигански м 1,
ж -; стране језике м -, ж -. Цигана мађарски:
2 м, 1 ж; немачки 7 м, 7 ж; словачки м -,
ж -; романски м -, ж -; рушњачки м -, ж -;
српски 88 м, 93 ж; цигански само 7 м, 5 ж;
стране језике м -, ж -.
Иноземаца - мађарски само: 28 м,
1 ж; немачки 68 м, 59 ж; словачки м -, ж
-; романски 1 м, ж -; рушњачки м -, ж -;
српски 3 м, 10 ж; цигански м -, ж -; стране
језике м 4, ж 10.
Укупно мађарски 824 м, 643 ж;
немачки 936 м, 981 ж; словачки 7 м, 7 ж;
романски 606 м, 379 ж; рушњачки 1 м, 4
ж; српски 710 м, 965 ж; цигански 2 м, 1 ж.
Из овога дознајемо, да овде више
немађара говори мађарски, него правих
Мађара, затим да се сразмерно врло
млого романски говори, чему су узрок
млога романска села у околини. А да,
као што таблица показује, баш нико не
говори стране језике, не стоји. Напротив,
биће да се приликом бројања народа није узело у обзир
знање страних језика.
Крајем 1885. године Вршац је бројао 4162 дома. По том
можемо узети, да данас има (заједно с војницима) на 24.000
становника. Вршац је по броју домова прва, а по броју
становника друга варош у Банату. До 1830. Вршац беше прва
варош. Сада је Тамишград.
Да би читалац добио јасну представу о кретању људства,
навешћемо овде и број венчаних, новорођених и умрлих из
год. 1881. по њиховом међусобном одношају. Речене године
венчало се је свега 227 парова, и то : јануара 33, фебруара
42, марта 2, априла 3, маја 20, јуна 16, јула 11, августа 17,
септембра 13, октобра 9, новембра 59, а децембра 2. Највише
сватаба пало је дакле на новембар.
По стању оженило се је: момака с девојкама 170, удоваца
с удовицама 26, удоваца с девојкама 16, момака с удовицама
15.
Била су и таква два случаја, да је шогор узео шогорицу, а у
два маха се десило, да се ујак оженио својом нећаком. У 215
случајева брачни парови беху исте вере, мешовитих бракова
бејаше 12, и то у 9 случајева једна страна беше протестантске,

а у 3 случаја источно прав. вере.
143 брака разрешено је смрћу, а 2 разводом. По старости
оженило се је:
Људи испод 24 године: - са женама испод 20 година: 62. са женама између 20-24 године: 25. - са женама између 24-30
године: 1. са женама између 30-40 године.- са женама између
40-50 године:1.Укупно 89.
Људи између 24-30 година са женама испод 20 година:
28; - са женама између 20-24 године: 33. - са женама између
24-30 године:15. са женама између 30-40 године 5 са женама
између 40-50 године: -.Укупно 81.
Људи између 30-40 година са женама испод 20 година: 4;
- са женама између 20-24 године:7. - са женама између 24-30
године: 9, са женама између 30-40 године 5, са женама између
40-50 године 1.Укупно 26.
Људи између 40-50 година са женама испод 20 година:2;
- са женама између 20-24 године:-. са женама између 24-30 године: 5, са
женама између 30-40 године 10, са
женама између 40-50 године 3. Укупно 20.
Људи између 50-60 година са женама
између 30-40 године: 2, са женама између
40-50 године 3:- са женама преко 50
година 3. Укупно 8.
Људи преко 60 година са женама
између 40-50 године 1,са женама преко
50 година 3. Укупно 4.
Родило се укупно 993, наиме 526
мушкараца и 467 женскиња. Живих се
родило: законито: дечака 457, девојчица
423, укупно 880. незаконито: дечака 53,
девојчица 32, укупно 85.
Мртвих се родило законито: дечака
14, девојчица 8, укупно 22, незаконито:
дечака 2, девојчица 4, укупно 6.
По месецима родило се је: јануар - 43
мушких и 55 женских , укупно 98; фебруар
- 33 мушких и 43 женских, укупно 76, март
- 49 мушких и 40 женских , укупно 89,
април - 52 мушких и 41 женских, укупно
93, мај - 47 мушких и 25 женских, укупно
72, јун - 23 мушких и 27 женских, укупно 50, јул - 40 мушких
и 39 женских , укупно 79, август - 41 мушких и 41 женских,
укупно 82, септембар - 63 мушких и 40 женских , укупно 103,
октобар - 50 мушких и 39 женских , укупно 89, новембар - 46
мушких и 34 женских , укупно 80, декембар - 39 мушких и 43
женских, укупно 82.
Према томе, највише је се родило септембра, а најмање
јуна.
Године 1881. умрло их је укупно 787, и то 425 мушких и
362 женских особа. Деце испод 5 година умрло је: мушке 211
женске 165, укупно 376.
Од ових је незаконито рођено: мушке 18, женске 18,
укупно 36.
Од осталих умрлих беше: неожењених 71, неудатих 53,
ожењених 97, удатих 76, удоваца 46, удовица 68. Укупно 411.
Из овога излагања види се, да и у Вршцу, као и по осталој
Угарској, половину смртних случајева чине деца испод 5
година.
Год. 1881, склопљено је 227 бракова, умрло је 787, а
родило се је 965, по томе је становништво прирасло за 178
душа. Година 1881. била је дакле нормална.
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ЈОШ ЈЕДАН ВРШЧАНИН КУЦА НА ВРАТА ПРВОГ ТИМА ПАРТИЗАНА

ВАЊА ВЛАХОВИЋ, ГОЛГЕТЕР БРЖИ ОД ВРШАЧКЕ КОШАВЕ
Вршцу био сам голман. Тада ми је било
много занимљивије међу стативама него да
дајем голове, али касније се то променило.
Први пут сам са Партизаном у иностранство
отишао у Бугарску, у Велинград, и то зато јер
се један голман у екипи повредио и указало
се слободно место.
Прелазак у омладинце био је велики
искорак у његовој каријери. За свега
шест месеци Вања Влаховић је потврдио
мишљења свих досадашњихтренера да
је изузетан таленат, озбиљно се наметнуо
иако је годину млађи од већине саиграча,
постигао је девет голова и забележио 16
асистенција у јесењем делу сезоне. Уследио
је позив шефа стручног штаба сениорског
погона за тренинг утакмицу са Земуном.
- Био је то сјајан осећај и имао сам велики
мотив да докажем да припадам ту где ме
је тренер Станојевић позвао. Сматрам
наградом и чини ми изузетну част што сам
целу недељу тренирао са првим тимом.
Вања истиче да је са тим осећајем
упоредив био једино тренутак када је сазнао
да са првим тимом путује на припреме у
Турску.
- Муштулук ми је узео Милан Милијаш
који ми је јавио да се спремам за пут. Моји
млађи другови и ја који смо први пут били
на припремама са сениорима мало смо се
прибојавали да нећемо моћи да издржимо
ритам рада, међутим испоставило се да није
било бојазни и надам се да смо сви оставили
добар утисак код тренера Станојевића и
људи у клубу. Добио сам прилику да играм на
припремним утакмицама против украјинског
Руха и македонског Силекса.
Ипак, на постављено питање, шта

Фото: ФК Партизан

Споразум о сарадњи Вршац јунајтеда,
данашњег ОФК Вршца, и београдског
Партизана, потписан са идејом да
најталентованији млади вршачки фудбалери
добију проходност ка једној од најбољих
омладински школа Европе, почео је да се
исплаћује већ на првом гостовању најмлађих
селекција црно-белих у Миленијуму када
су одмерили снаге са вршњацима из града
Стерије и Паје Јовановића. Била је то прилика
да искусни вук Моца Вукотић погледа
да ли се међу вршачким полетарцима
крије понеки бисер, а брзина и осећај за
простор седмогодишњег Вање Влаховића
нису му промакли. Уследило је озбиљно
интересовање црно-белих за дечака који у
нападу може да игра на свим позицијама.
- До своје девете године тренирао сам
у мом Вршцу, најпре код Миће Субића,
потом код Салета Станковића. По доласку у
Партизан тренирао сам у селекцији петлића
код тренера Звонка Поповића, уз кога сам
играчки напредовао наредне три године и
могу да кажем да је он најзаслужнији за мој
досадашњи напредак, каже талентовани
нападач.
Влаховић је потом прешао у селекцију коју
је водио Зоран Тешовић, затим код тренера
Драгана Кецмана, тренутно је у омладинцима
црно-белих код Ненада Брновића. Вања
истиче да из периода преласка у Партизан
најсликовитије памти свакодневна путовања
за Београд, прво путовање у иностранство са
клубом а за читаоце „Куле“ открио је податак
за који зна врло мали број познавалаца
фудбала.
- На самом почетку своје каријере у

ИГРАЧИ КОЈИ СУ СТВАРАЛИ ФУДБАЛСКУ ИСТОРИЈУ

РОБЕРТО БАЂО

Италијански репрезентативац, за „азуре“
одиграо 55 утакмица и постигао 39 голова.
Трећи стрелац италијанске репрезентације свих
времена. Учествовао је на три Светска првенства
(1990, 1994, 1998). 1994. предводио је Италију
до финала, али је у промашио одлучујући
једанаестерац у пенал серији против Бразила па
су „кариоке“ постали светски прваци.
Своју професионалну каријеру Бађо је
започео у Вићенци у Серији Ц1 1982. године. 1985.
Прешао је у Фиорентину, где је стекао култни
статус међу навијачима који су га сматрали за
једног од најбољих играча у историји клуба.
Свој деби у Серији А имао је 21. септембра 1986.
против Сампдорије. Први лигашки гол постигао
је 10. маја 1987. против Наполија који је те године
стигао до прве титуле у историји клуба.
Године 1990, продат је Јувентусу за 19
милиона долара упркос негодовању навијача
Фиорентине. Био је то светски рекорд за
трансфер једног играча у то време.
1993. освојио је свој једини трофеј у
Европским такмичењима, Куп УЕФА са
Јувентусом, после двоструке победе над
Борусијом из Дортмунда (3:1, 3:0). Бађо је у
првом мечу постигао два, у реваншу један
погодак. Те године освојио је Златну лопту и
награду Најбољи фудбалер године.
Први скудето са Јувентусом Бађо је освојио
1995. године и након великог притиска
председника Милана Силвија Берлусконија,
продат је миланском клубу.
Бађо 1997. прелази у Болоњу да би поново
оживео каријеру. Те сезоне постигао је 22 гола
и после Светског првенства 1998, потписао
је за Интер. Ово се показало као несрећан
потез, јер је код тренера Марчела Липија имао
малу минутажу због чега је изгубио место у
националном тиму. У његовој аутобиографији,
Бађо је касније изјавио да се Липи лоше односио
према њему након што је одбио да му каже који су
Интерови играчи изразили негативно мишљење
о тренеру. Његов последњи допринос Интеру
била два гола против Парме, у доигравању за
последње место за Лигу шампиона.
Након две године са Интером, да би био
позван за Светско првенство 2002., прешао је
у Брешу. На старту сезоне 2001/02., постигао

је осам голова на девет утакмица. Доживео
је тешку повреду колена, али се опоравио и
вратио на терен после само 76 дана. У његовој
првој утакмици након повратка, постигао је два
гола против свог бившег клуба Фиорентине.
Међутим, селектор Италије Ђовани Трапатони
није повео Бађа на Светско првенство у Кореју
и Јапан 2002. године, сматрајући да се није у
потпуности оправио од повреде. Навијачи и

стручњаци су критиковали изостанак Бађа, а
Италија је без Бађове помоћи испала у осмини
финала, не успевши да испуни очекивања.
Бађо је наставио да игра у Бреши све
до одласка у пензију 2004. Своју последњу
утакмицу одиграо је 16. маја 2004. на Сан Сиру
против Милана. У 88. минуту, Брешин тренер
Ђјани де Бјаси је заменио Бађа тако да би могао
добити аплауз који заслужује. 80.000 гледалаца
на Сан Сиру испратило га је на ногама. Завршио
је каријеру са 205 голова у Серији А, што га чини
петим најбољим стрелцем свих времена.

Велика жеља шампионски пехар са
омладинцима црно-белих: Вања Влаховић
би му било драже, да освоји титулу са
омладинцима Партизана или да дебитује за
први тим на првенственој утакмици, Вања се
дуго размишљао.
- Имајућу у виду да омладинци Партизана

већ десетак година нису освојили титулу
волео бих да будем члан генерације која ће
освојити шампионски пехар. Уколико будемо
успели у томе мислим да ћемо сигурно и
наредне две године бити први јер ће тада
носиоци игре бити играчи генерације 2003. и
2004. Прелазак у први тим био би остварење
сна, али мислим да за то има времена и да
моје време тек долази.
Вања Влаховић похађа приватну средњу
школу у којој је прву годину завршио као
одличан са просеком 5,00 и истиче да му је
важно да у школи буде добар као и на терену.
Фудбалског узора нема, али је направио
профил и дефинисао квалитете које би волео
да га красе.
- Желим да будем позитиван као Неца
Стевановић, да имам став као Сале Здјелар
а по начину игре волео бих да будем као
Асано. Е те три особине кад будем успео да
спојим код себе бићу задовољан.
Размишљаш ли о даљој каријери, у којој
земљи би волео да играш једног дана?
- Жеља ми је да оставим траг у Партизану.
Да ме људи памте. Прво да освојимо
омладинску лигу, а после да дебитујем за
први тим. О осталим стварима мислићу
касније.
Некадашњи првотимац црно –белих
сада председник и капитен ОФК Вршца,
Александар Лазевски, завршио је свој стаж
у црно-белом дресу 2013. године. После 8
година један Вршчанин куца на врата првог
тима Партизана. Сва је прилика да ће Вања
Влаховић ускоро радовати головима у црнобелом дресу у најјачој лиги Србије.
Б. Јосимов

ЛОТАР МАТЕУС
Своју
професионалну
фудбалску
каријеру је започео 1979. године у
Борусији Менхенгладбах, где је остао до
1984. До тада је стекао репрезентативно
искуство наступима на Европском
првенству 1980. и Светском првенству
1982. у дресу репрезентације Западне
Немачке.
Звездане тренутке у играчкој каријери
доживео је у Бајерну из Минхена за који
је играо у два наврата од 1984. до 1988.
године и од 1992. до 2000. С клубом
је дошао и два пута до финала Лиге
шампиона, 1987. Бајерн је изгубио од
Порта а 1999. у невероватној завршници
од Манчестер јунајтеда.
Матеус је 1988. године прешао у
милански Интер са којим је освојио
Серију А 1989, и Суперкуп исте године.
Као члан репрезентације наступао је на
пет светских првенстава (1982, 1986, 1990,
1994, 1998) и четири шампионата Европе
(1980, 1984, 1988, 2000). Био је капитен
репрезентације Немачке на Светском
првенство 1990. када је освојена титула
првака света победом у финалу над
Аргентином 1:0. Матеус је у Интеру,
освојио Куп УЕФА 1991. године и постао
најбољи фудбалер у избору ФИФЕ. Године
1992. се вратио се у Бајерн, где је са
клубом освојио четири титуле, два Купа,
Куп УЕФА.
Последњу утакмицу за Бајерн је
одиграо 8. марта 2000. у Минхену против
Реал Мадрида. Матеус је 2000. године
прешао у Њујорк метростарсе. У САД је
играо од марта до септембра 2000. године
и после тога је завршио играчку каријеру.
Након
сјајних
играчких
дана,
Матеус је започео тренерску каријеру.
Први ангажман добио је у бечком
Рапиду. У децембру 2002, почео је да
тренира Партизан заменивши Љубишу
Тумбаковића. Матеус је црно-беле одвео
у Лигу шампиона први пут у историји
клуба. Након годину дана, преузео је
Мађарску фудбалску репрезентацију у
квалификацијама за Светско првенство

2006. године. Мађарска није успела да се
квалификује на такмичење, па је напустио
селекторску функцију. 2006. године
кратко је тренирао бразилски Атлетико
Паранаенсе. Након само седам утакмица
на клупи, поднео је оставку. Матеус је 19.
маја преузео Ред бул Салцбург. Иако је
имао солидне резултате, добио је отказ
12. јуна 2007. године. Затим је преузео
израелски клуб Макаби Нетања. Од 21.
септембра 2010. године, постао је тренер
репрезентације Бугарске.
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ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ СПРЕМАН ЗА СТАРТ ПРОЛЕЋНОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

У РУМУ БЕЗ КАПИТЕНА ЛАЗЕВСКОГ

После генералне пробе фудбалера ОФК
Вршца против Смедерева (1:1) у Гребенцу,
тренер Ненад Мијаиловић са великим опрезом
оцењује учинак његових изабраника током шест
и по недеља припрема. Екипа је добро радила,
али у последње четири припремне утакмице
није осетила сласт победе.
- Чињеница је да екипа није навикла да у
оволиком броју утакмица буде без победе, али
нисам забринут јер код играча видим једну
позитивну дозу притиска. Сви знају шта се од
њих очекује и не сумњам да ће показати како
су радили током зиме и какав квалитет поседују
онда када то буде било најпотребније, рекао је
Мијаиловић.
ОФК Вршац у првом пролећном колу,
у суботу, гостује у Руми одличниј екипи 1.

комплетном саставу. Изостаће капитен
Александар Лазевски због парних картона, а
због лакше повреде у тиму највероватније неће
бити ни Емил Османовић. Сви остали су потпуно
спремни и конкуришу за место у првој постави.
Б. Ј.

JЕДИНСТВО ИЗ ВЛАЈКОВЦА
У ПРВОМ КОЛУ ДОЧЕКУЈЕ
ВОЈВОДУ СТЕПУ

БЕЉИН: ЧЕКА НАС
ПАКЛЕНА БОРБА ЗА
ОПСТАНАК

Поверење у изабранике: Ненад
Мијаиловић, шеф стручног штаба

Спреман за надигравање: Голгетер ОФК
Вршца Војкан Сарајлин

Мај. Румљани су променили шефа стручног
штаба, уместо Радаковића кормило је преузео
Ливаја, али играчки кадар није претрпео
велике промене, појачан је са неколико нових
фудбалера. У јесењем делу сезоне на Градском
стадиону у Вршцу ривали су поделили бодове.
- Не верујем да смо могли да имамо тежи
посао у првом колу него што је меч са одличним
саставом из Руме. У Војводини сви знају какве
амбиције има 1. Мај, и судећи по томе како
раде сви у клубу на добром су путу да ускоро
остваре пласман у Прву лигу Србије. Имају
изузетно квалитетан играчки кадар, то ће нам
знатно отежати посао, али неће променити наш
план. Идемо да се надигравамо и да остваримо
позитиван резултат.
ОФК Вршац у Руми неће наступити у

Фудбалери Јединства из Влајковца окончали
су зимске припреме и и у првом пролећном колу
Подручне лиге Панчево дочекују Војводу Степу.
Шеф стручног штаба Миша Бељин истиче да је
екипа добро радила упркос пеховима који су је
пратили током припрема.
- Имали смо доста болесних и повређених
играча и због тога не могу да кажем да смо
врхунски спремни, али успели су да урадимо
све што сам предвидео. Одиграли смо пет
припремних утакмица, састав је ојачан доласком
Станкова и повратком Живанова.
Ове сезоне најинтересантнија биће борба за
опстанак имајући у виду да ће највероватније
испасти из лиге чак седам тимова.
- Да би опстали морамо да будемо у првих
десет тимова на табели што ће бити изузетно
тешко јер је лига јака и уједначена. На руку нам
иде распоред у прва три кола, после Војводе
Степе, гостујемо ЖАК-у у Кикинди па дочекујемо
Раднички из Сутјеске.
Једини кадровски проблем Влајковчана
је повреда везисте Душана Бобића кога мучи
колено. Ипак, тренер Бељин је оптимиста, верује
да ће у суботу на терен послати најјачи састав.

КО Ш А Р К А
ПРОБЛЕМИ СА ВИРУСОМ ОДЛОЖИЛИ МЕЧ КЛС ОКК БЕОГРАД – ВРШАЦ, КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА
ПРЕУЗЕЛЕ ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ У ДРУГОЈ ЛИГИ

ВРШЧАНКЕ ЗАКАЗАЛЕ ДЕРБИ
ВРШАЦ – СРЕМ 93:52 (23:10, 20:14, 30:9, 20:19)

ВРШАЦ: Томашевић 18, Стјепановић 3,
Дунђерски 20, Керкез, Николајевић, Репац
6, Станаћев 15, Јовановић 6, Цера, Милетић
15, Радовић 2, Ковачевић 8.
СРЕМ: Димитријевић 8, Симић 2, Поповић
9, Аничић, Тркуља 6, Николић, Риђошић 14,
Нићифоровић, Јанковић 9, Вукелић 4.
Дуел са слабашним Сремом из
Сремске Митровице Вршчанкама је био
лакши тренинг пред дерби сезоне са
Тополчанком овог викенда. Изабранице
тренера Мирослава Кањевца лако су

дошле до очекиваних бодова а додатно
самопоуздање екипа је добила повратком
капитена Милане Керкез и Иване
Јовановић, опорављене од повреда.
Убедљивим тријумфом у Миленијуму
играчице Вршца пробиле су се на лидерску
позицију друголигашког каравана и до
краја првенства их, сем гостовања у Бачкој
Тополи, очекују сусрети са Системом 2000
у Бачкој Паланци и Пиротом у Центру
Миленијум. Прве две екипе на табели
обезбедиће пласман у Прву лигу.

Тамара Репац (КК Вршац)

ВАЖНА ПОБЕДА ВРШЧАНА У БОРБИ ЗА ОПСТАНАК У ДРУГОЈ ЛИГИ

ДО БОДОВА НА ИСКУСТВО
ФОРУМ – МЕТАЛАЦ КОЛОРАДО 3:2 (2:1)

8, УРОШЕВИЋ 7, НИКОЛИЋ 7, Недељковић 7,
Миланковић 7, Дмитровић 7, Средојевић 7,
Ратковић , Тешић 7.
Вршчани су били пред императивом победе
против старих ривала и захваљујући својим
најискуснијим првотимцима освојили важне
бодове. Резултатска неизвесност трајала је до
последњег секунда, ривали су се смењивали у
вођство, играчи су се лавовски борили, права
је штета што публика није имала могућности

Милешевка - Тополчанка
Љубовија - Карабурма
Слога - Пролетер		
Гимназијалац - Србобран
Систем 2000 - Раднички (Б)
Вршац - Срем 		

85 : 89
39 : 62
51 : 72
74 : 47
51 : 64
93 : 52

1. Вршац 		
2. Тополчанка
3. Пролетер
4. Карабурма
5. Милешевка
6. Раднички (Б)
7. Гимназијалац
8. Слога 		
9. Љубовија
10. Србобран
11. Срем 		
12. Систем 2000

3
3
4
5
6
11
12
12
13
13
15
17

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

16
16
15
14
13
8
7
7
6
6
4
2

35
35
34
33
32
27
26
26
25
25
23
21

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 10. КОЛО
Црепаја - Пригревица
ЖСК 1955 - Металац		
Будућност - Нафтагас
Раднички - Сента		
ОРК Панчево - Славија
Сомбор - Младост		
В. Степа - Далматинац
1.Војвода Степа
2.Славија
3.Металац
4.ЖСК 1955
5.Раднички
6.Пригревица
7.Младост
8.Будућност
9.ОРК Панчево
10.Далматинац
11.Сента 		
12.Црепаја
13.Нафтагас
14.Сомбор

10
9
9
9
10
9
10
10
10
10
8
10
10
10

28 : 31
28 : 24
31 : 32
27 : 22
21 : 32
15 : 23
28 : 25
8
8
8
6
5
5
5
4
3
3
3
3
2
0

1
0
0
1
2
0
0
1
2
1
0
0
0
0

1
1
1
2
3
4
5
5
5
6
5
7
8
10

17
16
16
13
12
10
10
9
8
7
6
6
4
0

2
2
4
5
6
5
5
8
10
10
10
11

39
33
33
26
23
22
17
15
15
13
13
7

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 15. КОЛО

ФУ ТС А Л

Центар Миленијум, судије: Лазаревић, Нинић,
Батиница, стрелци: М. Ћирка у 12, Јанковић у 17,
Јововић у 31. за Форум, Анев у 10, Петровић у 32.
минуту за Металац.
ФОРУМ: МОРАРИЈУ-БАЈАШ 7, ВЕЗМАР 7,
БОГДАНОВИЋ 7, ЈАНКОВИЋ 8, М. ЋИРКА 8,
Трешњар -, Корња 7, Бобић 7, Влаховић 7,
Кнежевић 7, Тешић 7, А. Ћирка 7, Јововић 7,5,
Рашић 7.
МЕТАЛАЦ: КОЉАЈИЋ 7, ПЕТРОВИЋ 8, АНЕВ

КОШАРКА ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
19. КОЛО

да прати сусрет у великом броју. Гости су први
дошли до предности преко Анева, а Форум је
до одмора успео да дође до преокрета. Најпре
је мрежу Кољајића затресао талентовани Матеја
Ћирка, а резултат полувремена поставио је
искусни Горан Јанковић. Средином другог
полувремена Јововић је ефектним голом
повећао предност да би само минут касније
Петровић вратило резултатску неизвесност.
Б. Ј.

Бечеј 2003- САС 		
Бањица – Ивањица		
Зуфо – Палеж		
Тиса – Јастребац		
Лесковац - Лозница 		
Форум - Металац К.		
1.Бечеј 2003
2.Лозница
3.Ивањица
4.Јастребац
5. Лесковац
6. Тиса 		
7. САС 		
8. Палеж 		
9. Форум 		
10. Бањица
11. Зуфо 		
12. Металац

15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
14

7:3
0:3
1:3
3:4
0:5
3:2
13
10
11
8
7
6
4
4
5
4
4
2

0
3
0
2
2
4
5
3
0
1
1
1
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